
Społeczne projektowanie działań 
dla uchodźców i uchodźczyń

organizator: 



Czy działają?

• mikrofon prowadzących? 
• kamera? 
• czat? 
• czy widać prezentację?



Anna Dąbrowska

• pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Lublinie; 

• z ważniejszych skończyłam Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helińskiej i Instytutu Nauk 

Prawnych PAN; 

• od 2011 roku jestem prezeską Homo Faber; od niedawna także przewodniczącą Komisji 

Dialogu Obywatelskiego ds integracji migrantów/ek w Lublinie; 

• jestem koordynatorką lokalną Masz Głos.    

• współtworzę Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który zawiązał się nad ranem 24 

lutego 2022 roku. 



Czy zajmiemy się dzisiaj?

● kim są uchodźczynie i uchodźcy; 

● jak projektować krótko- i długoterminowe działania, wspierające zarówno uchodźców, 
jak i społeczeństwo przyjmujące; 

● jak i dlaczego warto łączyć międzysektorowe siły; 

● jak tworzyć system pomocy.



www.maszglos.pl 

Uchodźca, kto to

Osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych przebywa poza granicami państwa, 
którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z 
powodu tych obaw korzystać z ochrony tego 
państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i 
znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza 
państwem swojego dawnego stałego zamieszkania 
nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić 
do tego państwa (art. 1A ust. 2 Konwencji 
Genewskiej z 1951 r.).

http://www.maszglos.pl/


Dobrowolność a przymus migracji

Mimo, że często w potocznym użyciu często pojęcia “migrant/imigrant” i uchodźca pojawiają 

się zamiennie, jak widać występuje między nimi ogromna różnica. Jest nią dobrowolność 
przemieszczania się - imigranci opuszczają państwo, z którego pochodzą ponieważ chcą, 

uchodźcy - bo muszą. 

Mylenie tych pojęć może prowadzić do wielu niepotrzebnych nieporozumień. 



www.maszglos.pl 

Lubelski Społeczny 
Komitet Pomocy Ukrainie

Komitet jest międzysektorową platformą 
zarządzającą 21 obszarami. Skupia 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz migrantów i uchodźców w Lublinie, 
organizacje harcerskie oraz, co ważne, 
wybrane wydziały Urzędu Miasta Lublin. 
W praktyce urzędnicy pracują ramię w ramię 
z nami.

http://www.maszglos.pl/


Zasada działania 

• Nie mnożymy chaosu, 

• Wspomagamy swoje kompetencje, 

• Nie dublujemy pracy, 

• Widzimy cały obraz, 

• Myślimy długofalowym procesem, 

• Ufamy sobie — Komitet nie powstałby gdyby nie lata wspólnej pracy, 

• Protokół rozbieżności.



www.maszglos.pl 

Cele krótkoterminowe

Pomoc humanitarna 

Zakwaterowanie 

Dostarczenie informacji 

Pomoc psychologiczna

http://www.maszglos.pl/


www.maszglos.pl 

Cele długoterminowe

Wspomaganie procesu integracji  —
wspólnota funkcjonująca pokojowo  
w ramach umowy społecznej.

http://www.maszglos.pl/


Liczby

● 12000 telefonów odebrali wolontariusze i wolontariuszki całodobowej, pięciojęzycznej 
infolinii; 

● 7148 godzin dyżurów na punktach noclegowych i 348 godzin w Centrum Kultury 
przeprowadzili wolontariusze i wolontariuszki Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie; 

● 9888 posiłków uchodźcom i wolontariuszom wydały lubelskie restauracje; 

● 1500 porad prawnych zostało udzielonych przez prawników, prawniczki, radców i 
radczynie z Lublina; 

● 1270 osobom znaleziono bezpieczne miejsce tymczasowego zamieszkania; 

● 90 kierowców prywatnych regularnie wykonuje kursy do punktów recepcyjnych poza 
przejściami granicznymi; 

● 72 tiry z pomocą humanitarną wyjechało do Ukrainy.



Od czego zacząć: mapa zasobów

● co mamy, co umiemy, co potrafimy 

● czego nie mamy, a potrzebujemy 

● zakres działań 
- pomoc humanitarna 
- pomoc prawna 
- pomoc medyczna 
- pomoc psychologiczna 
- działania w interiorze 
- wsparcie wolontariuszy



www.maszglos.pl 

Mapa zasobów
ludzie + kontakty (ngo, media, urzędnicy, 
posłowie etc.) 
wiedza (w tym eksperci) 
miejsca (magazyny, bazy) 
rzeczy (ubrania, jedzenie, leki, etc.) 
pieniądze (jak zbieramy, jak dzielimy, 
zarządzanie, rozliczenia) 
pomoc prawna 
tłumacze 
inne zasoby (np. samochody) 
koordynacja i zarządzanie

http://www.maszglos.pl/


Jak w jadącym pociągu zbudować dla niego 
wiadukt, po którym bezpiecznie przejedzie?

Dziś zajmujemy się głównie szeroko pojętą 

pomocą humanitarną, ale warto już teraz 

myśleć o przyszłości.



Integracja

● dwustronny proces obejmujący migrantów, migrantki  i społeczeństwo przyjmujące; 

● cel: wspólnota funkcjonująca pokojowo w ramach umowy społecznej; 

● punkt wyjścia jest inny niż punkt dojścia; efektem integracji nie jest budowa jednolitej i 
jednorodnej grupy, a różnorodnej wspólnoty; 

● kto ma moc? — MY! 



Od czego zacząć

● myśl procesem 

● nie ma jednego narzędzia włączania 

● migranci to niejednorodna grupa 

● unikaj stereotypizacji 

● bądź w kontakcie 

● zaproś do współpracy 

● integracja kosztuje 

● nie chodzi o zaspokojenie wyrafinowanych potrzeb a o budowanie wspólnoty



Bez gettoizacji

nie robimy specjalnych wydarzeń dla 

imigrantów - włączamy ich w to, co robimy dla 

wszystkich



www.maszglos.pl 

Sprawdź co wiesz

O współczesnej Ukrainie 
O historii Ukrainy 
O sztuce, literaturze, muzyce… 
Naucz się kilku podstawowych zwrotów 

Fot. Mykoła Rindyi

http://www.maszglos.pl/


Od czego zacząć

● sprawdź swoje zasoby; 

● sprawdź ofertę - wzmocnij swoje silne strony; 

● sprawdź czego potrzebujesz, żeby tworzyć bardziej inkluzywną przestrzeń i ofertę; zrób 
listę potrzeb;  

● sprawdź, czy wiesz jakie grupy korzystają z twojej oferty; jeśli są wśród nich 
cudzoziemcy, zapytaj o radę - co im pomogło do was przyjść; wykorzystają tą wiedzę;  

● zastanów się, kogo chcesz zaprosić — kim są ci ludzie? 

● zobacz, kto może cię w tym wesprzeć



Integracja

● Witacze 

● Cześć, mówię po ukraińsku, chętnie pomogę… 

● powitania na imprezach 

● Tłumaczenia 

● niedzielne programy dla rodzin

● wolontariat dla migrantów/ek

● przestrzeń na działania imigrantów 

● Nie zapomnij o polskiej społeczności i jej potrzebach; 

● Konsultuj;  

● Pójdź do tych ludzi!



Bez gettoizacji

Celem nie jest jedynie zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych ani aktywizacja uchodźców, 

imigrantów, ale nieustanna praca wokół 

budowania relacji.



www.maszglos.pl 
https://www.facebook.com/maszglos/


